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رؤيخ وحذح تىكيذ انجىدح
تتطهع وحذح انجىدح ثكهيخ انتزثيخ جبمعخ انمىيب أن تكىن مزكزا رائذا نهتميز في مجبل تطجيق وظم جىدح انتعهيم كمب تكىن حجرز األسرب
انمجبالد انتعهيميخ وانجحثيخ وانخذمخ انمجتمعيخ.

فري انىصرىل إنر

تميرز انكهيرخ فري

رسبنخ وحذح تىكيذ انجىدح
تتحذد رسبنخ وحذح تىكيذ انجىدح ثكهيخ انتزثيخ في وضع وتىفيذ استزاتيجيخ نضمبن جىدح انعمهيخ انتعهيميخ ثمخزجبتهب أو تطىيز أداء انكهيخ كمؤسسخ تعهيميخ مه جميع
انجىاوت ثبنتعبون مع مزكز تىكيذ انجىدح واالعتمبد وانهيئبد انمختهفخ داخم انجبمعخ وخبرجهب ثمب يضمه االرتقبء انمستمز ثبنعمهيخ انتعهيميخ وانجحثيخ وخذمخ انطالة وانجيئخ،
وثمب يحقق رسبنخ انكهيخ ويتفق مع استزاتيجيخ انجبمعخ ،ثهذف انحصىل عه االعتمبد وانمحبفظخ عهيه في إطبر مه أخالقيبد انعهم وانتقبنيذ انجبمعيخ .

Email :gawda.education@yahoo.com

ترنايج رعايح انطالب ادلتعثرين
يقوـ البرنامج عمى تقديـ رعاية تربوية متميزة ليذه الفئة مف الطالب بيدؼ مساعدتيـ

عمى تخطي مشكالتيـ األكاديمية والنفسية واالجتماعية.

ويعتمد تنفيذ ىذا البرنامج عمى تفعيؿ دور الريادة الطالبية ،حيث تتكامؿ أىداؼ الريادة

الطالبية مع أىداؼ اإلرشاد النفسي بصفة عامة ،ويتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمريادة الطالبية في

تحقيؽ النجاح أكاديميا وذلؾ عف طريؽ التواصؿ االجتماعي مع الطالب وفيـ سموكيـ
ومساعدتيـ عمى االستمرار في الدراسة والتخطيط لمستقبؿ ىؤالء الطالب.

أهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى:
 .1التشخيص المبكر ألسباب التأخر الدراسي لدى الطالب.
 .2تقديـ الرعاية التربوية والنفسية واألكاديمية المتميزة ليـ لتمكينيـ مف تخطي المشكالت
التي أدت إلى تعثرىـ.
 .3متابعة التحصيؿ الدراسي لمطالب المتعثريف لالرتقاء بمستوياتيـ مف خالؿ تقارير الرواد
األكاديمييف.

خطوات تنفيذ البرنامج:
 .1تحت إشراؼ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ،يتـ توزيع طالب الفرؽ األربع
عمى السادة اعضاء ىيئة التدريس بالكمية .ويفضؿ اختيار اعضاء ىيئة التدريس مف بيف
االعضاء القائميف بالتدريس لمفرقة.

 .2التأكيد عمى االعالف عف مواعيد المقابالت الطالبية بمكاتب السادة اعضاء ىيئة
التدريس وتفعيميا بصورة جدية.

 .3مشاركة الرواد االكاديمييف في وضع وتنفيذ البرامج المرتبطة باستقباؿ الطالب
المستجديف سواء بالفرقة األولى أو بالفرؽ األعمى عند التحويؿ.

 .4الكشؼ المبكر عف حاالت سوء التوافؽ والتعثر الدراسي مف خالؿ متابعة نتائج
امتحانات أعماؿ السنة واالمتحانات الشفيية ،ومف ثـ الحد منيا وعالجيا مثؿ مشكالت

(العدوانية وعدـ االنضباط ،القمؽ والمخاوؼ ،نقص في السموؾ).

 .5عقد جمسات إرشادية لمكشؼ عف اسباب التعثر الدراسي سواء كانت اجتماعية أو نفسية
أو أكاديمية.

 .6إعداد خطة عالجية لكؿ حالة عمى حده حسب أسباب التعثر.

 .7تنظيـ مجموعات تقوية لمنيوض بمستوى التحصيؿ الدراسي وزيادة التواصؿ االجتماعي
ليؤالء الطالب.

 .8مساعدة الطالب عمى النظاـ والتواصؿ مف خالؿ التعامؿ الجيد مع حاالت التعثر
الدراسي وصعوبات المواد ومخالفة تعميمات الجامعة.

 .9عقد الندوات والمحاضرات واعداد النشرات التي تحث عمى:
(أ) االجتياد والمثابرة واستثمار الوقت.

(ب) تعريؼ الطالب بأىمية التعميـ وبكيفية االستذكار والتحصيؿ الدراسي الجيد.
(ت) لفت نظر الطالب بضرورة تنويع مصادر الحصوؿ عمى المعمومات وعدـ قصرىا
عمى الكتاب الورقي لتوسيع المدارؾ الشخصية ليؤالء الطالب.

(ث) تنمية ميارات التفاعؿ مع اآلخريف إليجاد نوع مف التكيؼ مع النظاـ والجو الجامعي.

 .11عقد االجتماعات مع اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لمناقشة أسباب تعثر ىؤالء

الطالب (الضعاؼ دراسياً) ووضع الحموؿ والبرامج العالجية التي تسيـ في االرتقاء
بمستواىـ الدراسي.

 .11تعزيز ودعـ الطالب الذيف تتحسف مستوياتيـ الدراسية.
 .12إعداد نشرات عف الفروؽ الفردية وخصائص النمو لطالب المرحمة الجامعية.

 .13توثيؽ العالقة بيف البيت والكمية مف خالؿ :الرسائؿ ،النشرات ،االتصاالت ،المقاءات
الدورية ،تكريـ اآلباء المتعاونيف مع الكمية بمنحيـ جوائز وشيادات.

 .14االىتماـ بصندوؽ شكاوي ومقترحات الطالب وتحديد يوـ في االسبوع لفحص تمؾ
الشكاوي بصورة سرية بواسطة المجنة المشكمة برئاسة السيد االستاذ الدكتور /وكيؿ الكمية

لشئوف التعميـ والطالب.
تقديم:

عزيزي الطالب البد اف تعمـ أف طريؽ النجاح والتميز ليس مميداً وسيالً ،فما نيؿ

المطالب بالتمني ولكف يجب األخذ بأسباب الجد واالجتياد لبموغ اليدؼ المنشود.

ومف المسمـ بو انو ال يوجد إنساف ال تواجيو مشكمة وليس ىناؾ إنساف ال يعاني مف

نقطة ضعؼ أو قصور ،فمقد حبانا اهلل بممكات عقمية ،وأخرى وجدانيو ،وثالثة ميارية....الخ.
ولكف لتعمـ أف ىذه اليبات الربانية ىي جزء مقسوـ مف رزقؾ الدنيوي.

وال ضير في اختالؼ وتبايف قدرات الناس ومياراتيـ ،فيناؾ إنسانا يعيش وىو يتمتع

بقدر ىائؿ مف الميارات سواء كانت عقمية أو اجتماعية أو وجدانية ويحقؽ بفضميا اجازات
وانتصارات تتوافؽ معيا ،...وربما تقؼ عند ذلؾ بقولؾ ىذا ما أراده اهلل لعبادة ...ثـ تغمؽ

األسماع واالف ياـ وتقؼ عند الحدود الدنيا لقواؾ الممنوحة مف اهلل فال تبحث بداخؿ ذاتؾ عف ما

وىبو اهلل لؾ والقدر الذي أنت عميو مف اليبة االلييو التي البد لمعاقؿ اف يفيميا ويعييا ويعمؿ

بمقتضاىا حتى تصؿ إلى مبتغاؾ وتحقؽ أىدافؾ وطموحاتؾ.

يشكالخ تٌاجيك كطانة
مف المعموـ انؾ ربما تعاني مف بعض المشكالت التي تصادفؾ في سياؽ دراستؾ
بالكمية ،والتي يمكف تصنيفيا كما يمي:ػ
1

مشكالت تتعمق بالجوانب التحصيمية لممواد الدراسية.

2

مشكالت تتعمؽ بتفاعمؾ مع أستاذ المادة.

3
4
5
6
7

مشكالت تتعمؽ بتكيفؾ داخؿ قسـ عممي مف أقساـ الكمية.
مشكالت تتعمؽ بتفاعمؾ مع زمالئؾ داخؿ الفصؿ الدراسي.
مشكالت تتعمؽ بتفاعمؾ وتواصمؾ االجتماعي خارج نطاؽ الفصؿ الدراسي.
مشكالت تتعمؽ بصعوبة االشتراؾ في االنشطة المختمفة.
مشكالت تتعمؽ بشعورؾ بالتجاىؿ واإلحباط واليأس مف تحسيف المستوى...الخ
ومع التسميـ بوجود ىذا الكـ اليائؿ مف المشكالت اال انيا تتفاوت بيف الفرد واآلخر كما

انيا ال توجد بنفس الدرجة كما أف أسبابيا قد تختمؼ باختالؼ السياؽ الذي توجد فيو...الخ

أكثر يشكالخ انطالب شيٌعا
توضح الدراسات ونتائج االبحاث المختمفة في المجاؿ التربوي اف مف أكثر المشكالت

شيوعاً بيف الطالب تمؾ المشكالت أو الصعوبات التي تتعمؽ بالجانب التحصيمي لممادة الدراسية،
ولقد ارجعت ىذه البحوث والدراسات اسباب المشكمة إلى واحد أو أكثر مف االسباب التالية:

 1صعوبة المادة الدراسية ذاتيا.

7

عدـ اقتناعؾ بالمادة الدراسية.

 2ضعؼ قدرتؾ عمى المتابعة.

8

ظروفؾ الشخصية القاسية.

 3صعوبة فيـ المصطمحات الواردة فييا.

9

ضعؼ العالقة بينؾ وبيف أستاذؾ.

 4كبر الكـ المدروس.

 11عدـ تقبمؾ لمدراسة بالكمية.

 5ضعؼ في طريقة أداء األستاذ.

 11الخوؼ المرضي مف الفشؿ في الدراسة.

 6شعورؾ بالخجؿ وعدـ الرغبة في التجاوب.
ولكؿ سبب مف االسباب السابقة طرؽ في التعامؿ والمعالجة ،ولكف الميـ في ذلؾ

عزيزي الطالب الكريـ اف تحدد وبشكؿ دقيؽ سبب مشكمتؾ حتى يمكف انتقاء انسب الطرؽ

لمتعامؿ معيا ،وكذلؾ يجب أف تعرؼ أف ىناؾ إجراءات تساعدؾ عمى تحسيف أدائؾ الدراسي
بشكؿ مستمر ،باإلضافة إلى أف المحافظة عمى النجاح في الدراسة بشكؿ يشعرؾ باإلنجاز

والتميز.

أسانية ًًسائم انتغهة عهى يعٌقاخ اندراسح ًانٌصٌل ًاحلفاظ عهى اننجاح
1
2
3
4
5
6

االعرتاف :البد اف تعترؼ باف ىناؾ ضعفاً ما أو مشكمة أو ىدؼ يجب الوصوؿ اليو.

تعزيز االستعداد :مف الميـ اف تحافظ عمى ثيابؾ ورغبتؾ الحقيقية في التغمب عمى الصعوبات

والوصوؿ إلى النجاح.

انرتكيز ًاالىتًاو :البد مف االنشغاؿ بالدراسة وىموماً حتى تصؿ إلى اإلبداع فييا.

انتٌاصم اجليد :البد أف تتواصؿ مع استاذؾ سواء عمى مستوى الفصؿ الدراسي أو خارجو.
ادلتاتعح ًأداء انتكهيفاخ :البد أف تحرص عمى استيعاب كؿ صغيرة وكبيرة داخؿ الفصؿ
الدراسي وعند االستذكار مع ضرورة أداء الواجبات واألنشطة المطموبة.
انتكرار :البد أف تكرر وتستمر في محاوالتؾ لموصوؿ إلى حموؿ إجرائية وايجابية لما تريد فيمو
وادراكو.

7

عرض ادلنتج :البد أف تعرض ما توصمت إليو عمى أستاذؾ والمعنييف لتقييمو.

8

كثرج االطالع :البد توسيع قاعدة اطالعؾ الشخصي واالستزادة في مجاؿ التخصص.

9
11

تنٌيع ادلصادر :البد أف تنوع المصادر التي تحصؿ منيا عمى معمومات خاصة بما تريد أف
تبدع فيو.
عدو اخلٌف ين انفشم :البد أف تكوف لؾ أراده قوية وعزيمة حتى يمكف اف تتعمـ مف أخطائؾ
وتتجاوز ىذا الحاجز النفسي.

 11اإلصرار ًادلثاترج :البد مف اإلصرار عمى النجاح ميما كمفؾ مف جيد ووقت.
12

االتصال مبراكز انتقٌيح :البد أف تشارؾ في برامج التقوية التي تعد مف خالؿ الريادة الطالبية
واإلشراؼ األكاديمي بالقسـ العممي.

عزيزي الطالب :إف معرفتؾ بنقاط الضعؼ وتحديؾ الدقيؽ لنوع المشكمة التي تصادفؾ

ىو الذي يساعدؾ بشكؿ كبير في التغمب عمييا ،كما انو يمنحؾ القوة والقدرة عمى التواصؿ
والتكيؼ والوصوؿ إلى النجاح.
"ًفقنا اهلل انعهي انكريى إىل يا حيثو ًيرضاه"
يع حتياخ انريادج انعهًيح كهيح انرتتيح ـ جايعح ادلنيا

